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VAKARŲ RYŽTINGUMAS STIPRINA PAVERGTŲJŲ IŠTVERMĘ
Iš VLIKo Vykd. Tarybos pirm. J. Glemžos pranešimo VLIKo sesijoj

(Elta) VLIKo Vykd. Tarybos pirm. J.
Glemža pranešime VLIKo plenumo sesijai
palietė tarptaut'nę padėtį, Vykd. Tarybos
at.iekamąjį propagandini darbą ir padėtį
pavergtoje tėvynėje. Nurodęs j staigų so
vietų pasitraukimą Kubos krizės atveju,
J. Glemža pažymėjo, kad toks sovietams
tartasis „stop“ turi ir turės didelės reikš
mės. Tai pavergtuosius stiprina ištverti
ir žadina viltis.
Per praėjusius metus Vykd. Taryba ste
bėjo tarptautinius ir europinius susirinki
mus, konferencijas, reagavo, primindama
lietuviškuosius reikalus. V. Taryba palai
ko artimus ryšius su kitomis, Vokietijoje
veikiančiomis pavergtųjų organizacijo
mis: Baltų Taryba, ACEN, Tautinėmis
Bendruomenėmis, Tyrimo Institutais, egzilų Spaudos Sąjunga ir kitomis. Pastaruo
ju metu Europos spaudoje ir institucijo
se Lietuvos vardas vis dažniau minimas.
O kai Europa eina prie ūkinio ir politinio
apsijungimo įgyvendinimo, tai ir Lietuvai
teikia daugiau vilčių.
Nauji ateiviai— į lietuvišką visuomenę.
Nurodęs, kad sovietai toliau stiprina savo
propagandą Vak. Europos lietuvių tarpe
(įvairiais leidiniais ir pan.), toliau VLIKo
Vykd. Tarybos pirmininkas priminė, kad
dabar iš Lietuvos daugiau atvyksta į Va
karus vokiečių ir lietuvių, įrodžiusių vo
kišką kilmę. Vykd. Taryba deda pastan
gas naujus ateivius įtraukti į lietuvišką
ją visuomenę, supažindindama juos su Va
karais ir kultūrine lietuviškos išeivijos
veikla ir spauda. Atvykstąs jaunimas ne
daug težino apie išeivijos lietuvių organi
zacijas, veiklą. Visos mūsų organizacijos
turi stengtis atvykstantiems parodyti tik
rąjį išeivijos veidą.
Propagandinis darbas. ELTOS biulete
niai leidžiami penkiomis kalbomis. , El
tos Informacijos“ lietuvių k. leidžiamos
kas savaitę. Netrukus (sausio mėn.) jau
bus išleistas biuletenio 500-sis numeris.
Šio biuletenio medžiaga plačiai naudoja
ma lietuviškosios spaudos visame pasau
ly. Didėja ne tik lietuviškosios, bet ir vok:škosios ..ELTA — Pressedienst“ parei
kalavimas, auga įvairių institucijų, asme
nų dėmesys. Ypač plačiai „ELTA PRESS“
žinias italų kalba panaudoja italų spauda.
Biuleteniai „ELTA“ anglų ir „ELTA" is
panų kalbomis gerai vertinami. Kas du
mėnesiai išleidžiama ..Eltos Informacijų"
„B" laida patenka į pavergtąją Lietuvą.
Vykd. Tarybos leidžiamieji biuleteniai tu- ii pareikalavimą ir iš satelitinių kraštų.
Vis dėlto, kaip pabrėžė J. Glemža, propa
ganda svetimųjų tarpe turi pasireikšti ne
tik per biuletenius, bet ir kitais keliais.
Pasaulis dar apie mus per maža žino.

Chruščiovo pranešimai, grąsinimai,
prisipažinimai
(E) Lapkričio 7 d. per Kremliuje įvyku
sį priėmimą Spalio iškilmių proga, Chruš
čiovas diplomatams ir žurnalistams at
skleidė keletą naujienų: jis nurodė, kad
sovietai lapkričio 20 d. žadą sustabdyti
atominių sprogdinimų bandymus, jis ir
vėl kalbėjo apie reikalą su Vokietija suda
ryti taikos sutartį (tačiau ir vėl be termi
no...) ir, svarbiausia, prisipažino, kad sov'etai Kuboje turėję ir jau išgabenę 40
raketų. Girdi, tos raketos būtų tikusios ir
Vak. Vokietijai pulti. Pastaroji užuomina
rodo, kad Kremliaus vadovas prisipažino,
jog Kuboje pradėtos rengti raketinės ba
zės buvo ne ginamojo, bet puolamojo po
būdžio. Išgirdęs grasinimą vokiečiams, jų
naujasis atstovas Maskvoje susilaikė pa
kelti taurę su Chruščiovu...
Kuba, mes jau nebe su tavim

Kai amerikiečiai išaiškino, kad sovie
tai Kubą pavertė puolamųjų raketų bazė
mis, :r pareikalavo tas bazes panaikinti,
sovietinei Lietuvos spaudai taip pat buvo
įsakyta pradėti rėkti. Kuba, mes su ta
vim! Tėvynė arba mirtis!
Bet per kelias dienas sovietų vadai su
prato, kad jų užsispyrimas šįkart reikštų
karą. Pirmiausia — amerikiečiai sunai
kintų tas sovietines bazes ir užimtų Kubą.
Tai Chruščiovas tuojau davė įsakymą iš
ardyti bazes ir išvežti raketas. Del to stai
ga turėjo nutilti visi už Kubą šaukusieji
p.opagandminkai rėksniai. Niekas nebe
šaukia: Kuba, mes su tavim! Niekas per
laikraščius nebegrasina amerikiečiams.
Tai ar sovietiniai rėksniai jau nebemyli
Kubos? Jie niekad ir nemylėjo. Liepė
rėkti, tai ir rėkė. Liepė užsičiaupti, tai da
bar ir nutilo. Toks jau gražus sovietinis
gyvenimas: viskas vyksta pagal įsakymą.
Pagal įsakymą net ir meilė ar neapykanta
rodoma.

Radijo transliacijos lietuvių k. plečia
mos. Rengiami ir pranešimai lenkų k. per
Radio Free Europe galingąjį siųstuvą
Muenchene. Nors lietuviškos radijo pro
gramos L:etuvoje ir trukdomos, tačiau jos
girdimos ir mėgiamos. Vykd. Taryba turi
ir monitoringo stotį Vak. Vokietijoje (už
rašomos Vilniaus radijo programos). Už
rašai naudojami ne tik Vykd. Tarybos ra
dijo transliacijoms, „Eltos Informaci
joms“, bet jais naudojasi ir kitos įstaigos
bei asmens.
Lietuvoje gyventojų poreikiai nepaten
kinami. Kalbėdamas apie padėtį Lietuvo
je, Vykd. Tarybos pirm, pastebėjo, kad,
jei stambioji pramonė 1961 m. pagamino
daugiau kaip 1960 m., tai buitinė pramo
nė žymiai atsiliko nuo planų ir negalėjo
patenkinti
gyventojų
poreikių. Pvz.,
Chruščiovas savo pranešime kp ck plenu
mui 1962 m. nurodė, kiek 1962 m. turi bū
ti pagaminta, kad „poreikiai būtų pilnai
patenkinti“ ir kad pagrindinio maisto vie
nam asm. (pagal planą) per metus tektų:
mėsos ir mėsos produktų —
42 kg
pieno ir pieno prod.
(pervedus į pieną) —
266 kg
kiaušinių —
127 št.
cukraus —
34 kg
Tačiau iš tikro nei kraštas tiek nepaga
mino, nei asmuo tiek negauna. O štai Lie
tuvoje 1936-37 m. vienam asmeniui buvo
suvartotas kiekis:
mėsos ir mėsos produktų —
68 5 kg
pieno ir pieno produktų —
303,5 kg
kiaušinių —
152 št.
cukraus —
17,5 kg
Pranešime nurodyta, kad Lietuvoje to
liau vykdomi „savanoriški“ išvežimai, ko
lonizacija — atėjūnų kurdinimas, krašto
rusifikacija. Kalbant apie žemės ūkį, Lie
tuvoje taip pat atsiliepia Maskvos vykdo
mi eksperimentai, šuoliavimai, reikalavi
mai staigiai pereiti į kaupiamąsias kultū
ras. Apskritai imant, Lietuvoje derliai ir
žemės ūkio produktų gamyba, gyvulių
skaičius kiek auga, tačiau augtų dar spar
čiau, pašalinus įvairias varoviškas prie
mones. O jų skaičius vis didėja.
Pramonė pajungiama sovietų intere
sams. Lietuvoje vystydamas pramonę, pa

vergėjas neatsižvelgia į natūralius krašto
reikalavimus ir tą pramonę pajungia so
vietų interesams. Pabaltijo darbininkas
laikomas patvaresniu, punktualesniu, tad
ir tiems kraštams pavedama gaminti sūdė
tingesnius gaminius.
Nuo 1959 metų vykdoma švietimo siste
ma (aštuonmetinis privalomas mokslas,
vėliau jį jungiant su darbu įmonėje) su
sidūrė su gausia mokslininkų, gamybinin
kų kritika. Aukštoji mokykla gauna nepa
ruoštą studijoms jaunuolį, o įmonė negali
paruošti kvalifikuoto darbininko. Lietu
voje 1961-62 mokslo metais moksleivių
buvo: bendrojo lavinimo mokyklose —
474.000, vid. specialiose — 37.800, aukšto
siose — 29.800. Švietimo žinybos įvairūs:
pareigūnai vis skundžiasi, kad dar daug
mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyk
lų ir kad daug jų mokslą nutraukia.
Pastarieji metai Lietuvoje buvo būdingi
stambiomis teismo bylomis už spekuliaci
ją valiuta ir brangenybėmis, už tariamąją
spekuliaciją Klaipėdoje bažnyčią statant,
be to, keliomis bylomis savisaugos batalio
nų buv. dalyviams ir ūkinių įmonių parei
gūnų bylomis. Visų bylų nuosprendžiai —
žiaurūs, buvo ir mirties bausme nuteistų.
Baudžiamasis kodeksas keičiamas baus
mių d:dinimo kryptimi. Tai liudytų, kad
norima piliečių dėmesį nukreipti nuo kas
dieninių nepriteklių ir rasti tiems trūku
mams kaltininkus.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Nuolaidos sovietams
Vokietijoje
Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris iš
keliavo į JAV-bes tartis su prez. Kennedžiu. Britų „The Times" jį palydėjo šiais
žodžiais:
„Adenaueris važiuoja į Vašingtoną žy
miai geresnių nuotaikų lydimas, negu bet
kada iki šiol, nes Kennedžio vyriausybė
Berlyno ir Vokietijos klausimais turi nau
jų sumanymų, kurie jau pradedami vykdy
ti. Pagrindo jam jausti didesnio pasitikėj’mo teikia tvirta amerikiečių laikysena
Kubos krizės metu. Tačiau kanclerio pasi
tikėjimas visada yra sąlygotas. Jo pasiten
kinimui, Kuba parodė kietąjį amerikiečių
politikos rytų klausimais branduolį. Bet
esama ir silpnų tos politikos vietų. Atro
do, kad įvykių bėgyje jis labai pamažu pa
linksta priimti nuomonę, jog vakariečių
reikalas yra aiškintis, ką duos Rytų Vokie
tijos pripažinimas ir ko neduos. Kancleris
darosi vis didesnis pragmatistas, kai nėra
pavojaus tiems dalykams, kuriuos jis lai
ko pačiais esminiais“.
O amerikiečių „Newsweek“ daug atvi
riau pasako, ko reikia laukti Vokietijos
klausimu. Jis rašo:
„Adenaueris reikalauja, kad nieko ne
būtų daroma Ulbrichto režimui pripažinti.
Tačiau pastarosiomis dienomis Rytų Vo
kietija be jokio triukšmo iškėlė keletą pa
trauklių pasiūlymų, tarp kita ko, leisti su
sijungti per pusę padalytojo miesto iš
skirtosioms šeimoms, o taip pat pagerinti
susisiekimą. Pasiūlymas susietas su sąly
ga, kad Vakarų Vokietija duos didelę pa
skolą. Tačiau sąlygos yra įmanomos iš
pildyti, o Kennedžio administracija yra
tos nuomonės, kad dabar jau neišvengia
mai teks de facto pripažinti Rytų Vokieti
ją ir šiek tiek pamokėti už susitarimą dėl
Berlyno“.

, Naujoji klasė“ ir jos buržuaziniai po
linkiai. Sovietijoje ir Lietuvoje susidariusi „naujoji klasė“ ieško patogumų. Čia
partija griebiasi įvairių kraštutinumų. Iš
leistas potvarkis draudžiąs privačią staty
bą ir numatąs proteguoti bendrą koopera
tinę statybą. Spėjama, kad šis potvarkis
turįs tikslą pažaboti „naujosios klasės"
aukštų pareigūnų buržuazinius polinkius
ir, iš kitos pusės, sovietinį piletį padaryti
visiškai priklausomą nuo valstybės ir par
BLOKADA DAR PABUS
tijos. Tačiau vergauti rengiamas „naujas
soviet-'nis žmogus“ darosi drąsesnis ir no
Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ aiš
ri būti ne robotu, o žmogumi. Mūsų parei kinasi, kas iš tiesų buvo įvykę ir ko gali
ga padėti lietuviui tėvynėje išsivaduoti iš ma laukti. Laikraštis rašo:
„vyresniojo brolio“ globos ir vėl tapti pil
. Amerikos rinkimų metu tą Berlyno rei
nu šeimininku savoje žemėje.
kalu savo pat!es paskelbtąją „pertrauką
atsikvėpti“ Chruščiovas panaudojo strate
giniam ir politiniam svorio centrui nu
kelti į Kubą ir, įsirengdamas ten sovieti
nių raketų bazes, sudaryti tiesioginę grės
me Jungtinėms Valstybėms. Spaudimas
Karibų jūroje turėjo priversti Vašingtoną
BRITŲ BOMBA
Britų min. pirm. Macmillanas pareiškė, VLIKo sesija New Yorke
kad Britanija yra pasiryžusi pasirašyti
(E) Lapkričio 10-11 d.d. New Yorke įvy
dalinę atominių bombų bandymų draudi ko metinė Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvimo sutartį, kol bus prieita iki visuotinės. n!mo Komiteto sesija. Ją žodžiu ir raštu
Britanija taip pat sutiks leisti inspektuoti. pasveikino 'visos eilės liet, organizacijų
Tačiau ji netrukus vykdys naują atomi atstovai, paskiri asmens, dalyvavo ir
nio ginklo bandymą.
daug svečių. Po VLIKo pirm. Dr. A. Tri
mako. Vykd. Tarybos pirm. J. Glemžos,
KRITIKUOJA TEISMO SPRENDIMĄ
komisijų pranešimų vyko gyvos diskusi
Vatikano radijas stipriai pasisakė prieš jos. Plačiai diskutuoti ir pagrindiniai se
teismo sprendimą, pagal kurį buvo Belgi sijoje svarstyti klausimai: apie jaunimą
joje išteisinti nužudžiusieji thalidomido la'svinimo darbe ir apie laisvės kovos
ofenzyvą. Sesija išklausė Tautos Fondo
sužalotą naujagimį.
Pasisakyta, kad tai nesiderina su įstaty pranešimą, patvirtino sąmatas ir priėmė
visą eilę rezoliucijų. Jos bus paskelbtos
mu.
atskirai.
ATOMINIAI GINKLAI EUROPAI
J.A. Valstybių atstovas NATO kraštų
parlamentarams pareiškė, kad tie kraštai
Dar pasitaiko eilių prie kepyklų
privalo kariškai susiglaudinti, kai iškyla
tokia grėsmė, kaip Kubos ar Berlyno.
(E) „Tiesa“ (248 nr.) skelbia, kad spalio
Tačiau tuo pat buvo pasiūlyti NATO pa 13 d. vilniečiai, atėję į duonos parduotu
jėgoms Europoje atominiai ginklai.
ves, buvę labai nustebinti: susidarę prie jų
nemažos eilės. Ištyrus reikalą, paaiškėję,
ĮTEMPIMAS DĖL KUBOS
jog nebuvę jokių „objektyvių“ priežasčių,
J.A. Valstybės pareiškė, kad ir toliau dėl kurių galėtų pritrūkti duonos. Miltų
bus vykdoma orinė žvalgyba ties Kuba.
O Castro pagrasino, kad jis pasinaudo esą pakankamai, „duonos kombinato pajė
siąs priešlėktuvinėmis raketomis ir nušau gumai užtektini“. Eilės atsiradusios „dėl
siąs žvalgybą vykdančius lėktuvus. Bet neleistino, pasipiktinimą keliančio kai ku
amerikiečiai savo ruožtu pareiškė, kad jie rių prekybininkų ir gamybininkų nerūpės
yra pasiryžę patys šaudyti, gindami žval tingumo“. Partijos miesto komitetas dėl to
gybą vykdančius lėktuvus.
griežtai nubaudęs kaltininkus — duonos
prekybos direktorių G. Minakovą ir duoNAUJI PASIŪLYMAI
nos-makaronų kombinato direktorių K.
Chruščiovas pasiūlė prtz. Kennedžiui Liskovskį.
tam tikras taikaus sugyvenimo sąlygas,
kurios leistų sutvarkyti Kubos, Vokietijos
ir atominių bombų bandymų draudimo Lietuvos pramonės įmonės
įeika’us.
tarptautinėse mugėse
Prezidentas atmetęs pasiūlymus, kol
(E) Vilniaus radijo pranešimu, didžio
dar nesutvarkytas Kubos reikalas.
O rusų siūlymas, pirmiausia, jie kariš sios Lietuvos pramonės įmonės ateinan
kai ir politiškai pasitrauktų iš Kubos ir čiais metais kviečiamos dalyvauti keliose
paskatintų Castro susitaikyti su JAV. Ru tarptautinėse mugėse. Poznanės mugėje
sija sutiktų su minimalia atominių bandy būsiančios rodomos „Žalgirio“ gamyklos
mų kontrole. JAV turėtų pasižadėti nepul staklės. Lietuviški dviračiai ir staklės taip
ti Kubos ir atšaukti jai taikomuosius su pat bus pasiųstos į tarptautinę mugę Peki
varžymus ir boikotą. Vakarų valstybės pri ne. Metų pabaigoje lietuviški dviračiai bū
pažintų R. Vokietiją, o atsilyginant vėl bū šią demonstruojami ir vienoje Japonijoje
įvyksiančioje mugėje.
tų atstatytas susisiekimas Berlyne,

r Sefilųnfos DIENOS ~|
BRITAS RUSŲ NAGUOSE
Vengrai suėmė britą Wynne, kuris su
savo krašto prekių parodomis važinėdavo
į įvairius kraštus.
Britai, sužinoję, kad imtinys perduotas
rusams, pareiškė griežtą protestą ir pakar
tojo reikalavimą leisti konsului su juo pa
simatyti.

PUOLA SOVIETUS
Komunistinės Kinijos „Liaudies dienraš
tis" užsipuolė sovietus dėl.to, kad jie nusi
leido Kuboje. Kas tokias nuolaidas darąs,
priartinąs tik atominį karą.
Laikraštis nurodo, kad Chruščiovas, pa
sitraukdamas iš Kubos, patvirtinęs savo
revizionizmą, už kurį jis jau keleri metai
buvęs kritikuojamas kinų komunistų.
TRIBUNOLAS WASSALLO REIKALU
Britų vyriausybė sudarė tribunolą, ku
rio uždavinys atlikti apklausinėjimą ad
miralitete dirbusio šnipo Wassallo rei
kalu.
Be kita ko, ryšium su ta byla buvo pra
dėję eiti gandai, kad pasitraukęs iš tarny
bos buvęs Wassallo viršininkas Galbraithas su savo buvusiu valdiniu netrukus bū
tų bėgę į Rusiją. O „Sunday Pictorial“
laikraštis už 7000 svarų nupirkęs Galbrai
tho - Wassallo laiškus vienas kitam.
REIKALAUJA PAŠALINTI STRAUSSĄ
Vokietijos laisvieji demokratai reikalau
ja. kad būtų pašalintas krašto apsaugos
ministeris Straussas. kuris jų laikomas
kaltu už areštus ir kratas „Der Spiegei“
savaitraščio redakcijoje.
Laisvieji demokratai sudaro su Dr.
Adenauerio krikščionimis demokratais koalicinę vyriausybe.
Paskutinėmis žiniomis, vyriausybėj buvę 5 ministerial—laisvieji demokratai pasitraukė.

SKIRTUMAI DĖL KUBOS
Jau atsisakoma minties pavesti Raudo
najsm Kryžiui tikrinti į Kubą atplaukian
čius laivus.
Dabar amerikiečiai reikalauja, kad so
vietai pasiimtų iš Kubos savo bombone
šius Iljušinus ir leistų tarptautinei kontro
lei tikrinti. O sovietai tvirtina, kad tie IIjušinai nepavojingi, o savo ruožtu reika
lauja, kad amerikiečiai duotų garantijas,
jog nelies Kubos, ir nuimtų blokadą.

■M

pasitraukti iš Berlyno. Amerikiečių-sovjetų susidūrimas Kuboje pasuko kita link
me, ir tuo būdu Maskvos meškerė, kuri ne
tiesiogiai turėjo išjudinti Jungtinių Vaisty
bių padėtį, iš tikrųjų pasirodė nesėkmin
ga. Tai reiškia, kad ketvertą metų vykusi
dvikova dėl padėties Berlyne laikinai tu
rės ir toliau būti tęsiama. Tačiau Chruščio
vas nieko neatsisakė; bet šiuo metu Rytų
blokas dar nė nekalba apie reikalą kelti
Berlyno klausimui“.
Tačiau ir Kubos krizė dar nėra visiškai
baigta. „The New York Times“ rašo:
„Ar tą reikalaujamąją inspekciją atliks
Jungtinių Tautų atstovai, ar atstovai Ame
rikos valstybių sąjungos, kuri rūpinasi
laisva nuo atominių ginklų zona ir kuriai
priklauso Brazilija, Bolivija ir Čilė, ar
Raudonasis Kryžius, tai ne tiek svarbu. O
svarbiausia, kad tokia inspekcija iš viso
būtų vykdoma. Tačiau vienas dalykas tu
rėtų būti visiškai aiškus tiek Chruščiovui,
tiek ir Castro: kol bombonešiai nebus pa
šalinti ir nebus le:sta inspekcijai patikrin
ti, tol blokada nebus nuimta ir negalės bū
ti svarstomas klausimas sušvelninti politl
nį ir ūkinį spaudimą Kubai".
SUSIRŪPINIMAS DEMOKRATIJA

Nors ir kaip labai nepatiktų sovietams,
Europos apsijungimas yra beveik įvykęs
faktas, šiandien tik reiškiamas susirūpini
mas, kad ji apsijungusi nenueitų klaidž’ais keliais. Savo susirūpinimą britų
„The Sunday Times“ reiškia šitaip:
, Pats vyriausias laikas, kad šiame kraš
te būtų pradėta viešai svarstyti, kokią
formą turės Europos politinės ir parlamen
tarinės institucijos. Mums labai rūpi tie
reikalai, vis tiek, ar Britanija įstos į Bend
rąją Rinką, ar ne. Jeigu mes net ir liktu
me už Europos Ekonominės Bendruome
nės ribų, tai vis tiek būsime glaudžiuose
santykiuose su ja ir jos institucijomis, o
mes gi jau ir esame Europos ir Atlanto
sąjungų nariai. Europos apsijungimas
vyksta greitai ir gali pradėti vykti dar
greičiau, o jei tie klausimai nebus svarsto
mi, tai kai kurie dalykai gali pakrypti ne
parlamentarine Ir nedemokratine linkme,
arba tos busimosios europinės institucijos
savo dvasia gali pasidaryti tolimos daug
platesnei Atlanto sąjungos kraštų, bend
ruomenei.

PASAULYJ
— V. Vokietija 1962-63 m. perka Brita
nijoje ginklų už 24 mil. svarų.
— Sprogstamąja medžiaga ir purkščiamaisiais nuodais Kenijos vyriausybė per
pastaruosius 4 mėnesius yra išnaikinusi 6
milijonus paukščių, kurie naikino kvie
čius.
— Sovietai Antarktikoje sugavę bangi
nį, kurio viduriuose užtiktas 62 svarų gin
taro gabalas.
— V. Vokietijos parlamentas sumažino
muitus Kalėdų metui įvežamosioms iš už
sienių žąsims (apie 5 markes arba 8.9 šil.).
— Nuo Berlyno sienos išmūrijimo į Va
karus perbėgo 290 R. Vokietijos policinin
kų ir karių.
— Du vyrukai (8 ir 10 m. amžiaus) pri
sipažino, kad jie sekmadienį Bouligny ka
rių kapinėse prie Verdūno išrovė apie 300
kryžių.
— Tirolyje darbininkai viešbučio rūsy
je rado 60 auksinių pinigų, kaldintų Mari
jos Teresės laikais.
— Britų karo aviacijos moterų pagalbi
nės tarnybos viršininke brigados generolo
laipsniu paskirta Jean Conan Doyle, 1930
m. mirusio šerloko Holmso nuotykių auto
riaus duktė.
— Bombėjaus uoste, Indijoje, muitinin
kai jūros dugne sumeškeriojo 415 kilogra
mus aukso, kurį ten bus pasidėję kontrobandininkai.
— Pietų Prancūzijoje policija suėmė 51
OAS teroristą ir surado jų žinioje 3 tonas
ginklų.
— Buvęs SS majoras Fellenzas teisia
mas už išžudymą Lenkijoje daugiau kaip
40.000 žydų. .
— Italų mokesčių inspektorius buvo su
imtas, nes pasisavino 800 milijonus lyrų.

Vyties Klubo nariui
JUOZUI BELECKUI,
jo motinai mirus Lietuvoje,
reiškia gilią užuojautą
Vyties Klubo Valdyba ir nariai
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pasireikšti vyro hegemonijai ir moterį nu
stūmė į menkavertiškumą. Senaisiais pa
gonybės laikais moteris buvo pažeminta,
vyro vergė, jo malonumų tarnaitė, kuri,
■.<
- - L ,■**
■.
netekusi jaunystės ir grožio, dažnai buvo
Minėdami kariuomenės šventę, spausbroliai, tėvai, seserys — visa plati ginrnė.
pametama, atstumiama ar paliekama gi
dinamės čia B. Pūkelevičiūtės romano
B. POKELEVIČIŪTĖ
Ir kvepėdavo šventadieninių rūbų milas,
liausio skurdo ir vargo sąlygose. Egiptie
„Aštuonių lapų“ ištrauką.
ir kvepėdavo maldaknygėse rūtos, dieme
čių, persų, finikiečių ir Palestinos hebra
džiai ir raudoni Sekminių bijūnai.
jų civilizacijoje, nors buvo jai teikiamos
paežerio smilgas, sukdavo baltus smilčių
O dabar nudainavo kareivių kuopa.
tam tikros teisės, vergės likimo vis tiek
Temo.
gūsius ir kilodavo raudonus vijoklius, nu
Ir
kunigui
Jonui
atrodė,
kad
skeldama
jį neišvengė. Graikų Platonas ir Aristote
Kareivinių katiluose garavo riebi žirnie tįsusius ant apkerpėjusių kriptų. Kai štai
MOTERIS
PRIE
KRISTAUS
KOJŲ
lis dar mokė ir skelbė, kad tik vyras iš
nė ir kvepėjo rup:os ruginės duonos rie ga tuščiu refektoriumu nugirgždėdavo ne kibirkštis, gurgždėdama batų aulais, nužy
kės. Ukmergės plentu žygiavo gusarų kuo matomi odiniai sandalai, kai tašytu akme giavo visa plati giminė. Ir atsivėrė tie
Rusų rašytojas Mikalojus Gogolis kartą reiškia pilnąją žmogaus prigimtį. Romos
pa, mirgėdama skaisčiai raudonom kel niu grįstame kieme sumirgėdavo geltonas patys rausvi grikių laukia, kai bitės neša rašė laiške vienam savo draugui: „Aš ne senoji teisė taipgi skelbė, kad žmona yra
nėm, gurgždėdama aulinių batų oda. Skilo žibintas ir vėl pranykdavo tarp susiraiz į avilius tamsų medų, o sesuo Marcelė galiu jums atsakyti, kieno likimas žemėje „res familiaris“, t.y. privatinė nuosavybė,
kibirkštys, jauni vyrai trenkė kaustytu giusių krūmų. Virtuvėj laikrodis skaičiuo muša sode sviestą...
yra gražesnis ir kr m teko geresnė dalis — kurią galima pirkti ir parduoti, atmesti,
Tas pats vaikystės miškas, nusėtas sau vyrui ar moteriai?“ Tą patį klausimą ta iškeisti ar net nužudyti. Panašiai buvo
kuinu į grindinio akmenį — sūrų prakai davo gilios nakties valandas. Senas vietą gėrė marškinių drobė.
nuol’s-virėjas, kadaise už retą žuvį parda sais spygliais, su aštria zubražolės kvap- čiau šiandieną dažnai girdime svarstant Kinijoje, Indijoje, o ypač Rytų tautų ha
Aukštas balsas vedė dainą:
vęs velniui sielą, parengdavo vakarienę tim. Ir geltonos kriaušės, sukrentančios į pasaulyje, diskutuojant spaudoje, nagrinė remuose, kurių nė mahometonų Koranas
— Mes Lietuvos kareivėliai...
svečiui vyskupui ir paskui tyliai užvožda dilgėles, ir salstelėję ajarų kotai. Ir pas- jant moksliškai ir filosofiškai. Atsakymai nepanaikino. Ir naujosios pagonybės mo
ninkinių barščių skonis — džiovintų gry yra įvairūs ir priklauso nuo daugelio są derniaisiais laikais moteris daugiau ar
— Nie-kad nedejuo-jam, — sugaudė vo padėklą sidabro dangčiu.
bų, šutintų špižiniam puode bulvių skonis. lygų, nuo laiko dvasios, nuo kultūros laips mažiau laikoma darbo įrankiu ir nerespek
kuopa, lyg giria.
Ir būdavo šarmoti žiemos rytmečiai, su
Ta pati plūkto molio asla. Nublukęs nio, nuo pasaulėžiūros ir bendro žmogaus tuojama jos specifinė paskirtis bei fizinės
Ir pakvipo tamsia dobiliena, kai basos žalvariniais ir balzganai raudona žiemos
šventas
Jurgis, kinvarpų išėsti geltono tikslo supratimo.
galimybės.
kojos traiško rasotus žiedus ir atlapon saule. Jaunu sniegu, mėlynu ežero ledu,
Ir štai tokia paniekinta, pažeminta ir
krūtinėn padvelkia vakaro vėsa, kai žven lėkė pas mirštantį ligonį nedažytos rogės. medžio rėmai, nušalęs Mangaroto sodas,
Dievas sukūrė lygiai vyrą, kaip ir mote
gia bėri eržilai, ištiesę žvilgančius kaklus, Vygrių vikaras Jonas sėdėjo, susisupęs seserys išėjo į marčias, skryniose dūlėjan rį, ir juos lygiai įvertino. Tačiau fizinis serganti moteris, kaip sako šios dienos
kai pamfškėn nulinguoja melžėjų kibirai kojas gauruotais avies kailiniais, sulanks čios kaišytinės prikyštės...
vyro pranašumas prieš skirtingą moters Evangelija, slapta paliečia Kristaus ap
Ir tokios pat rugpiūčio žvaigždės, krin
ir pakvimpa šilta pieno puta.
tęs kančios ženklais siuvinėtą stulą, pri tančios viena per kitą akivarinian ežeran: pašaukimą iš seniausių laikų davė progos siaustą su viltimi ir tikėjimu. Tai tikrai
simboliškas vaizdas senojo pasaulio mo
Skaudžiai saldus jauno vyro džiaugs glaudęs prie krūtinės Švenčiausiąjį.
įsisegančios į baltą dugno smėlį ir skam
ters susitikimo su Kristumi.
mas: šienpiūvio, medkirčio ir sėjiko —
Kažkur, tarp tamsiai žalių eglių, miško bančios gelmėj.
— Kas mane palietė? — klausia Jėzus
LAND OF HEROES
kai tarp pirštų skamba kviečiai, lyg auksi vidury — vėl geso vienas skurdus žmogiš
Tokios pačios, tokios pačios naktys, kai
šv.
Morkaus evangelijoje. „Tuomet mote
nlal rugsėjo varpai, kai delną svilina pus kas gyvenimas: su nepatirta laime, nedy- pakluony prunkšdavo arkliai, kai ąsočių
Lietuvių Dienų leidykla Kalifornijoje,
toma dalgė, kai žalias ežero vanduo nula lančiom pūslėm ant rankų ir neišpažintom kraštais tekėdavo karti alaus puta, kai Hollywoode. išleido Leonardo Valiuko pa riškė, nusigandusi ir drebanti, parpuolė
ties juo ir pasakė jam visą tiesą... Dukte
ša jaunu sprandu, karštom strėnom ir nu nuodėmėm.
suvažiuodavo, sueidavo visa plati giminė ruoštą ir redaguotą knygą Lithuania rie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave...“ gai
degusiom blauzdom. Kai sveiki dantys plė
Miško kelias kvepėjo drėgnom skujom, — marinanti ir gimdanti, prisikelianti Land of Heroes (Lietuva, didvyrių žemė).
lestingai pasakė Kristus.
šia sultingą,-rudeninį obuolį, o naktį — artėjančiu atodrėkiu ir užpustytais bruk- kiekvienoj naujoj gyvybėj visom šaknim:
Knyga didelio formato. Pirmuosiuose
Taip, Kristus išgelbėjo ir pagydė ne tik
kvepiančio šieno patale garsiai dunksi ne nicncjais. Skardžiai skambėjo mažas var- genties krauju ir prakaitu ir pienu.
87 puslapiuose apžvelgiama kraštas ir tą sergančią moterį, ne tik prikėlė iš mir
rami širdis.
pc.iukas. Palikęs įstrigdytą kirvį medžio
žmonės, istorija, kalba, lietuviai laisvaja ties Jairo dukterį, bet iš viso moters asme
Ir todėl kunigas Jonas verkė.
Ir toks buvo tada visas kraštas. Lyg jau šerdyje, klaupėsi ištirpytan sniegan malDulkėtame Kauno priemiesty, Ukmer me pasaulyje, sovietų-nacių garsusis san niui grąžino jos pirmykštę garbę, pakėlė
nas žemdirbys ankstyvą rytmetį: nusi kakirtyš ir žegnojosi sakuota dešine gės plento gale — pasirėmęs priemenės dėris, sovietinė okupacija, 1941 metų su ją iš pažeminimo, išvadavo iš vergijos ir
prausęs šaltu vandeniu, atsiraitojęs pašu- ranka.
kilimas, pasipriešinimas naciams, pasi atstatė jos pirmykštes teises, sulygino su
durų.
Vėliau kunigą Joną paskyrė lenkų trem
kinių marškinių rankoves, pasispiaudęs
priešinimas sovietams.
vyru, padarė ją lygiaverte jo drauge ir
abu pūslėtus delnus ir apžvelgęs nuo tinių parapijon — Sibiro pakraštin. Gied Vi’niuje paminklais V. Kapsukui
Kadangi knyga skiriama ne lietuviui, o bendrininke. Kristaus Evangelija atnešė
slenksčio visą Dievo dovaną. Pasirengęs rią dieną tolumoj matėsi nuogi Kinų že
(E) Lapkričio 5 d. Vilniuje, Gorkio aikš angliškai kalbantiems kitataučiams, tai pasaulin naują, revoliucinį mąstymą, ku
versti kelmus, grūsti akmenis, žiesti ply mės kalnai, vakarais žybčiodamas švieso tėję, suvarius darbininkus, moksleiviją su paruošta ypač patraukliai. Vienur tekstas rio pasėkas labiausiai pajuto moteris. Ar
mis pradundėdavo mėlynasis ekspresas... transparentais, buvo atidengtas pamink paįvairintas retesne sutarties ištrauka, gi tad reikia stebėtis, kad moterys taip
tas, kasti pamatus...
Žemė duodavo našų derlių. Ir parapijie las V. Mickevičiui-Kapsukui. Partiniai pa kitur dar retesniu protokolu, atsišaukimu, greit ir taip besąlygiškai atsidavė krikš
Daina nuaidėjo dulkėtais priemiesčio
bulvių daržais. Pro Žydų kapines, pro ap čia! prinešdavo klebonijon grietinės kibi reigūnaį, su Sniečkumi ir valdžios žmonės pasisakymu, aprašymu. Priedo dar pridė čionybei ir stojo Kristaus sekėjų eilėsna?
žėlusius fortų pylimus — toli už Geležinių rų, stambių žvėrienos kulšių, milžiniškų, su Paleckiu priešaky, Vilniaus universite ta keletas ypač būdingų ištisų dokumentų, Evangelija su didžiausia pagarba mini net
sidabru tviskančių, žuvų ir d:džiulių rie to rektorius Kubilius pasakė kalbas. Kai žodžiu, padaryta, kad būtų ir patraukli ir tris Marijas Kristaus artumoje: Mariją,
vartų.
kurie lietuviškųjų komunistų (Bieliaus reikalas nušviestas.
Diedukas stovėjo, pasirėmęs priemenės šutų.
Dievo Motiną, Mariją Magdaleną ir Mari
Antroji knygos dalis — iliustracijos. ją Salomę. Apaštalas šv. Petras mini varg
durų, ir verkė. Didelės, sūrios ašaros ri
Bet kai, atskaitęs lenkišką evangeliją ir kas, Stimburys) kalbėjo rusiškai. Prof.
tosi jo išpurtusiais skruostais ir papsėda- pasakęs lenkišką pamokslą, kunigas Jo KubiUus priminė ir „buržuazinius nacio Jų parinkta daug ir gražių, pavaizduojan šų gailestingą motiną Tabitę Joppės mies
mos krito ant sutanos gelumbės.
nas užvesdavo graudžias suplikacijas — nalistus“ užsienyje, kurie, girdi, dedą pas čių krašto grožį, istoriją ir kultūrą.
te. Šv. Povilas giria laiškuose pasišventu
Kaip dovana kuriam nors angliškai kal sią Teklę, Priscilę, Lidiją, Evadiją, Cloę,
— Dėde. — staigiai atsisukusi sušuko jis vėl buvo baltoj Seirijų bažnyčioj. Pro tangas Kapsuko vardą išbraukti iš istori
mama. — Dėde, kas Jums? Bet Diedukas smilkalų dūmus, pro monstrancijos blizgė jos puslapių. Teko ir JAV „imperialis bančiam bičiuliui labai puiki. Tokią kny Febę, Mariją, Trifenę, Trifosę, Persidę ir
vėl buvo šviesiaplaukis Vygrių vikaras. jimą, jis jau nebegirdėdavo svetimų gies tams“. kurie, pagal sovietinę, Maskvos gą gavęs, turės pasigrožėti mūsų kraštu, kitas „dievobaimingas moteris, kurios
Vienas — rudens vakarais apleistame pu mės žodžių. Atrodė, jog už altoriaus var diktuojamą propagandą, bandę sukurstyti o iš teksto — apsipažinti, kas tokie esame daug padėjo Evangelijos skelbime“...
ir kokia skriauda padaryta mums.
Katalikų Bažnyčia moters emancipacisiasalio vienuolyne. Kai vėjas šiaušdavo telių gieda, parklupę ant medinių grindų, pasaulinį atominį karą.
jai atidarė plačiausiai duris ir įjungė jos
veiklą palainrngam išganymo darbui.
Šimtai, tūkstančiai kilniausių ir švenčiau
sių moterų suspindi Bažnyčios istorijoje.
„Ne vien apie Palangą gema dievaites!“
Jų reikšmė, jų veikla ir jų nuopelnai ne
Pradėjo Kazys: „Nemačiau dar mergaitės,
tik neatsilieka nuo vyrų-kūrėjų reiškimo
Kaip vakar kad teko regėti:
si, bet daug kur juos pralenkia ar bent
Ne tai, kad jau būtų graži iš tiesų,
stovi lygiame su jais aukštyje. Prisimin
Bet gracijos pilno stuomens ir kasų
MA I R ON I S SSE
kime tik pirmųjų amžių Bažnyčios Tėvus.
Negalima atsižiūrėti.
Šv. Atanazijaus gyvenime daug reikšmės
Susekęs jos rūmą, daviau trirublinę
turi šv. Melanija, kuri, atvykusi iš Romos,
Šveicarui (smulkiausią suteiks jis tau žinią,
jam daug padėjo Egipte. Šv. Grigaliaus
Tik nesigailėk pinigų).
Naziazemo
motina šv. Norma įkvėpė jam
Jos tėvas esąs nuo Šiaulių ir nemenką
tiek daug tikėjimo dvasios. Šv. Baziliaus
Dvariuką
turįs;
gyvus
pinigus
renka
Širdies jų nepirksi už misingio žiedą;
(11)
motina Emmelija ir jo senelė Makrina su
• Ir samdo pusšimtį vergų.
Teisingai tai šiaurio prancūzės.
žadino jame pašaukimo liepsną, šv. Jono
Tačiau nelaimingas! Gal metų bus du,
Lietuvio, kaip sakoma, būdas, šneka
Chrizostomo motina Antusa buvo pirmoji
II
Apsirgo
vienturtė:
ligos
įstabus
Per sunkūs; jį lenkės vadina meška.
jo apaštalavimo mokytoja. Kas gali pa
Ją
būdas
džiovinti
pradėjo:
Lietuviams nuo amžių jos tiko:
miršti šv. Monikos, Pulcherijos, Silvijos
Po Lietuvą miegta tėvynės vaikai;
Kur buvus, kur ne, tik, žiūrėk, pianino
Jogaila
Jadvygą juk taip pamylėjo,
ir tūkstančius kitų moterų vardus pirmų
Per amžius juos žudė vargingi laikai,
Liūdniausias
gaidas
užsimiršus
mėgino,
Kad Algirdo tėviškės išsižadėjo
jų amžių krikščionybės istorijoje? Ir vė
O pranašai skelbė kapus.
Ar
sėdus
prie
lango
tylėjo.
Ir Vytautui Vilnių paliko.
liau — svarbiausių ordinų — vienuolynų
Nuvargę, nupuolę, nustoję vilties,
Artistų, matyt, jai sapnavosi glorija:
„Tu, Jakštai, žiūrėk!“ besityčiojo Tumas:
kūrimosi istorijoje ar galima pamiršti šv.
Suvystyti pančiais tamsiosios nakties,
Vis
prašės
į
Varšuvos
konservatoriją
„Tų lenkių- deivių stebuklingas grakštumas!
Kotrinos Sienietės, šv. Brigitos, šv. SkoKada, oi kada atsibus?
Ištirti
Šopeno
giliau.
Meilingos, kaip glostomos katės!
lastikos, šv. Klaros, šv. Teresės iš Avilos,
Per Lietuvą Nemunas eina platus;
Pakrapštęs sau galvą ir mašną pakratęs,
Iš
Dievo malonės poetą! Rašyti
šv. Margaritos Alacoque ir šimtus kitų
Ne jam ftrakydinti pančių raktus:
Ją
išvežė
tėvas
į
miestą,
supratęs,
Gali joms sonetus ir širdį įgyti!..
vardų? Ir tautų istorijoje lygiai sutinka
Banguoja skurdus, nusiminęs!
Kad
vysti
kitaip
nepaliaus.
Laimingas, eiliuoti įpratęs“.
me gausybę garbingiausių moterų vardus.
Kaip milžinas kelias ir daužos į šonus,
Patsai
ant
žiemos
atvažiavo
iš
dvaro
Sumanymų pilnas, prie ginčų pripratęs,
Šv. Klotilda padaro Prancūziją katalikiš
Pavasario metais senovės valdonus
Į
miestą
gyventi;
čia
turi
namus.
Smigeika pradėjo užstot lietuves:
ka, šv. Radegonda suteikia merovingų
Ir savo jaunystę atminęs.
Retai kam pavaišint duris atidaro
Nekartą
jisai apie Palangą matęs,
imperijai krikščionių kultūrą, Rigonija pa
Užmigo tėvynės bajorai-galiūriai! .
Ir
pats
maž
kur
eina;
gana
įdomus!
Kurias tik papuošk, o tau širdį nuves
veikia savo vyrą Reccaredo ir įkuria Ispa
Dvasia svetima jų gaivinami kūnai;
Vadinasi
Goštautas;
mūsų
Juozukas
Kur tinkant: Kęstutis Birutę ties mare
nijos katalikišką monarchiją... O ir Lenki
Tėvų palikimą užm'ršo;
Rainys, kaip suuosčiau, gan tankiai ten sukas“.
Išvydęs, užmiršo kryžiuočius ir karę.
jos karalienė Jadvyga, ištekėdama už Lie
Nustoję senobinio būdo, liežuvio,
tuvos kunigaikščio Jogailos, ar neprisidė
VI
Viešai užsigynė net vardo lietuvio,
jo esmiškai prie Lietuvos sukrikščioniniIV
Tėvynę sau kitą išpiršo!..
„Jei Juozas ten sukas“, atsiliepė Tumas,
mo?.. Ir tūkstančiai kitų istorijos pavyz
Jų garsūs prabočiai į Brastą, Parčovą
„Nedaug tau padės tavo jaunas gudrumas;
džių aiškiausiai liudija atgimusios moters
Keliavo ginkluoti tarytum į kovų
Studentai kiti: kas užstojo už Tumą,
Kazeli, oi, būk atsargus!
reikšmę ir garbę.
Apg’nti Padolę nuo brolių;
Kas juokdamaįgyrė Smigeikos jautrumą,
Prikiši patsai, netikėdamas, kuodą:
Taigi moteris, Kristaus išvaduota ir su
Šiandieną kovoja už Vilniaus lenkystę,
Tik Klimui juokai nepatiko.
Rainys sau už nosies užlįsti neduoda,
kilninta, geriausiai įrodė savo vertingu
Ar džiaugias, kad kūdikį-sūnų suvystė
„Didvyrių vardų bent nekaišiokit“, tarė,
Nepiaustytus turi nagus!“
mą. Dinamiškai veikli jos jėga atnešė ir
Pati parvežta iš maskolių!
„Kurie mūsų kraštui taip daugel padarė
— „Jūs Rainį“, atsiliepė Klimas, „mažai,
pasauliui ir Bažnyčiai palaimingiausių
Neklauskis jaunuomenės jos idealo:
Ir atmintį šventą paliko“.
Matau, bepažįstat: ne meilės daržai,
vaisių. Visa tai turi geriausiai priminti ir
Nuskurdo, sunyko, krūtinės atšalo,
Į Jakštą paskui, kurs dažniausiai tylėjo,
Ne deivės tam vyrui sapnuojas!
mūsų laikams moters misijos svarbą.
Kaip žemė be šilto lietaus!
Šv,elniai atsigręžęs išrodyt pradėjo
Mus galva praaugęs aukščiau už mus žiūri.
Kilni, šventa, pilna pasiaukojimo ir tikė
O, klaustumei veltui, kame jos tėvynė:
Poezijos pilną gražybę
Jam mokslas terūpi, nors smegenis turi, —
jimo moteris yra pasaulio viltis. Šventasis
Prabočių didžių, kaip vergai, užsigynė
Laikų, kai Jadvyga, nors ašaros byra,
Kaip jautis suplukęs darbuojas“. —
Popiežius Pijus X-sis te'singai sako: „Duo
Ant vieškelio pilko, plataus.
Apsirenka baisų Jogailą už vyrą,
— „Ant margo šio svieto visaip atsitinka;
kite šventų motinų, ir pasaulis atgims
Jei nori atrasti lietuvį šiandieną,
Tautų pasišventus vienybei.
Nekartą pasiekia net ir darbininką
naujam gyvenimui!“
Ieškok, kur aprūkę šiaudiniai stogai!
„Tu, Klimai, tikrai bene iš kunigų!“
Amūrai!“ Smigeika prašneko:
Senų padavimų išgirsi ne vieną,
Ažukalnis kirto: „Graudinti mergų
Mons. Cleras
„Juk, kaip Aleksandras Didysis, nebuvo
Kurie užsiliko per amžius ilgai;
Nė Jakštas gražiau neparašo.
Didesnio! O ko taip jaunutis sužuvo?
Roma,
1962.XI.18
Tačiau ir tenai, kas atėjo į mantą,
Tik, mat. trubadūrų ir bardų laikai
Perdaugel mylėti jam teko!“
Senelių-tėvų jau kalbos nesupranta.
Pragaišo, o žemės suvargę vaikai
— „Bet vis gi Rainys“, ėmė Jakštas kalbėti,
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Ne giesmių, bet duonos sau prašo!
„Nepaprastas tipas; poetos jį dėti
III
Galėtų į dramą nukalę;
Nustokit sapnavę! Poezijos laikas,
ROCHDALE — lapkričio 25 d., 11.30 v.
Taip pat kaip kvailos teologijos tvaikas,
Savy užsidaręs, kai kartais prašneks,
Ka!p’amžių senų milžinai,
Kas Varšuvos miestą nors kartą aplankė,
Tai savo atidą kaip segte prisegs;
DERBY — lapkričio 25 d., 11 vai., Sisters
Kam teko sau progą atrasti parankią
Sau laiką paskirtą seniai atgyveno;
Jis slepia nepaprastą galią!
of Mercy, Bridge Gate.
Pasprukti nuo globos tėvų,
Dabar sociališki klausimai peno
Nuo mūsų jis bėga; nemėgsta jaunimo;
Tas žino Saksonišką sodną. Alėjos
Kitoniško ieško šauniai“.
Jam, rodosi, rūpi vien mokslas tiktai;
Pasitikėjimas yra pasisekimo tėvas. Jis
Ten tamsios. Studentai ir rūbų siuvėjos
Bet širdį jis turi: tautų atgimimo
Čia ginčai pakilo tikrai ne dėl juoko;
stiprina visus gabumus, jis padvigubina
Sau paskiria ten „randez-vous“.
Taip niekas negali atjausti karštai!
Bet maž kas užstojo už Jakštą ir Klimą:
energiją, jis padaugina visas dvasios
Kad užvakar man apie Slavius kalbėjo,
Aplanko jį kartais ir ponai, net ponios,
Jie gavo net vardą naktinio apuoko.
jėgas.
Žibėjo jam akys ir lūpos drebėjo!“
šilkais pasirėdžiusios, grakščios, malonios;
Tik Tumas suirzusį susirinkimą
O. Swett Marden
Už medų saldesnės jų buzės.
Sutvarkė, užgėręs už gražiąją lytį
Kad šneka, tau rodos, lakštingalas gieda;
(Bus daugiau)
Ir Daugirdui liepęs šį tą apsakyti.
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MAIRONIO SOVIETINIMAS

Minėje naujojo „komunistų manifesto“

Maironiui paminėti sovietinė Lietuvos
spauda paskyrė keletą oficialių straips
nių. Daug mažiau, žinoma, negu rusų ge
nerolui Kutuzovui, bet ką gi darysi. Rei
kia ir tokį įžeidimą pakęsti. Tačiau būtų
buvę tikrai malonu, jei tie oficialūs sovietininkai, kaip Korsakas ar Žiugžda, apie
didįjį poetą būtų bent šiek tiek daugiau
tiesos lietuviams pasakę. Oficialiai visi
jie nulenkia prieš Maironį galvas, bet tuo
jau pat ima netiesa, sakyti. Juk gryna ne
tiesa, kad Maironis susilaukė pelnyto ir
aukšto Įvert:nimo tik sovietiniais metais.
Netiesa, kad sovietinei santvarkai reikia
dėkoti, jog Maironio kūrybos nenugulė
užmiršimo dulkės. O šitaip tvirtina filolo
gas Sprindis. Jeigu sovietai taip žavisi
Maironio kūryba, tai kodėl jie išleido vien
tik „Pavasario balsus" ir tuos pačius dar
šiek tiek išcenzūruotus? O jeigu jie nesu
daro žmonėms sąlygų paskaityti Maironio
raštus, tai jie patys juk prievarta barsto
tas užmiršimo dulkes.
Net ir „Pavasario balsus“ jie stengiasi
išaiškinti taip, kad žmonės paprastų į
juos žiūrėti bolševikiškomis ir prorusiško
mis akimis. Maironis reiškė pažangias idė
jas, kai skelbė pasipriešinimą carizmui ir
rag:no mylėti savo tėvynę. Jis toks pat pa
žangus išliko ir šiandien, kai bolševikiniai
carai užėmė Lietuvą, jo kūrybą ėmė krei
vai aiškinti ir slėpti ją nuo žmonių.
Leninas galėjo kalbėti ir apie dvi kul
tūras. Tačiau tikra tiesa, kad bolševiki
niams carams ir cariukams baimę kelia
Maironio patriotinė kūryba. Liaudis da
bartinio režimo neapkenčia, kaip ir anuo
met carinio. Jei Meironis anuomet išreiš
kė liaudies jausmus, tai šiandien liaudis
taip pat gyva Maironiu, ir mes nenorime
tikėti, kad didžiojo poeto kūrybos niekini
mas ir menkinimas turėtų lietuviuose di
desnio pasisekimo. Vadinas, Maironio kū
ryba buvo indėlis į lietuvių kultūrą tada,
kai jis rašė, ir ji tebėra tokia pat kultūra,
kai dabar bolševikiniai akademikai ir fi
lologai tampo ją Prokrusto lovoje.
Greičiausia, lead nė „Pavasario balsai“
nebūtų dabar išvydę dienos šviesos, jei ne
bolševikų galvojimas, kad tokį draudimą
žmonės palaikys pačia biauriausia reak

(E) Spalio 31 d. partijos nurodymu ir
Lietuvoje minėtos naujosios kom. partijos
programos, priimtos 22 suvažiavime, me
tinės. Pagal Vilniaus radiją, liaudis „teisė
tai“ tą programą pavadinusi „mūsų laikų
komunistų manifestu". Spaudoje ir per
radiją girtasi — kiek daug, girdi, padary
ta tik per tuos vienerius metus: dienos
esančios kupinos naujų žygių, kiekvieną
parą Sovietijoje pradeda dirbti maždaug 3
naujos pramonės įmonės, tik per vieną pa
rą nuo konvejerių nuimama 1.500 trakto
rių ir kombainų ir pan. Sukakties proga
Kaune buvo suorganizuotas paskaitų cik
las, ir jų turėjo klausytis šimtai darbinin
kų. Tai vis žodžiai, o tikrovėje sovietinis
žemės ūkis, naujų įmonių nepaisant, susi
duria su rimtais sunkumais, traktorių ir
kombainų nuolat trūksta ir jų trūkumas
žymiai atsiliepia vis didėjančiai ūkio kri
zei.

cija prieš lietuvybę. Geriau duoti žmo
nėms bent šį tą paskaityti iš šio didelio
poeto patrioto kūrybos, o savo ruožtu sa
kyti: caras draudė, o mes — ne; caras ne
leido jam reikštis, o mes jo poeziją, žiūrė
kite, spausdiname net tų pačių carų kal
ba. Taigi mes pripažįstame laisvę ir remia
me kultūrą, bet tik tą antrąją, kuri Mai
ronį paverčia tuo, kuo jis niekad nebuvo.
Bet ar jis buvo toks prieštaringas, kaip
šiandien tvirtinama? Jeigu Lietuvos liau
dis mėgo jo kūrybą iki bolševikų atėjimo
Lietuvon, tai kuriais sumetimais dabar
turėtų būti kitaip? Jis mylėjo savo kraštą,
jo grožį, skelbė kovą okupantui. Tai pa
grindiniai ir Maironio ir liaudies idealai
tiek anuomet, tiek ir dabar. O jeigu bolše
vikų akademikai ir kritikai nori jį sutvar
kyti pagal savo užmanymus, tai sakytume
tik. kad jie yra nutolę nuo liaudies ir tols
ta nuo tikrojo Maironio.
„Jaunoji Lietuva“, „Mūsų vargai“. Mai
ronio dramos sovietiniais metais visiškai
nebuvo išleista. Kodėl gi taip? įvairių
XIX amž. eiliuotojų buvo surankiota vi
sa, kas tik buvo galima užtikti, ir išleista
rinktinėmis ar pilnais rinkiniais. Mairo
nis juk su jais nepalyginamas. Bet užtat
dėl to nepalyginamai sunkiau su juo susi
tvarkyti. Istorinėse dramose jis reiškia
pasididžiavimą, deja, ne rusiškais Kutuzovais, o savaisiais Vytautu ir Kęstučiu.
Kaip gi dabar tas dramas leisi žmonėms
skaityti, jeigu sovietiniai istorikai, kurda
mi tą antrąją, bolševikinę, kultūrą, be
veik linkę XIX amž. gyvenusiam Kutuzo
vui priskirti nuopelnus už Žalgirio mūšį?
Arba kaip leisi susipažinti su Maironio
poemomis, jei jose lietuviai juda kruta ir
kovoja prieš rusus? Tai jei jose pasimaišo
koks nors dvarininkas, daug geriau pa
slėpti tas poemas nuo žmonių akių ir sa
kyti, kad jos dvarininkiškos. Tačiau kai
mes žiūrime į praeitį savo lietuviškomis
akimis, tai matome, kad tautiniame atgi
mime ir mūsų kultūroje teigiamai reiškė
si ne vienas ir dvarininkas. Vadinas, Mai
ronis istoriškai teisingas. Tik bolševikai
stengiasi iškraipyti ir istoriją ir Maironį
savo reikalui.

metines

Spalio iškilmės ir

buržuazinės klumpės

(E) Kiekvienų komunistinių švenčių, iš
kilmių proga visais balsais šaukiama apie
pasiekimus sovietinio režimo sąlygose,
apie „milžiniškas gėrybes", kurias spalis
(suprask, komunizmas...) davęs lietuvių
tautai... Ta proga būtinai puolama buvu
sioji laisvojo, nepriklausomo gyvenimo ga
dynė, dabar, kaip lapkričio 2 d. teigė Vil
niaus radijas, vadinama „antstolio, polici
ninko ir klebono gadynė". Su dideliu pyk
čiu ir akiplėšiškumu dabar aiškinama,
kad, girdi, anais laikais kalbėta apie tam
sesnę ateitį. O tai įrodo kažin kokiame se
name žurnale rasta mintis, kad. esą, Lie
tuvoje galvota vystyti klumpių pramonę.
O kadangi klumpė esąs skurdo pažymys,
tai. girdi, geriausias įrodymas, kad Lietu
voje tegalvota apie skurdžią ateitį. Tai
vis partinė propaganda, o tikrovėje ir tie
patys radijo klausytojai, neabejotina, nu
siskundžia iš viso apavo brangumu, o ne
maža vaikų dėl apavo stokos negali lanky
ti ir mokyklų. Tai vadinama šviesiu, pa
žangiu, didelės ateities gyvenimu...

RAŠO PRANYS ALŠĖNAS
Kanada yra visiškai JAV pašonėj, ir
tiedu kraštai — nuoširdūs kaimynai (turi
kanadiškus dokumentus — važiuok per
sieną Amerikon be jokios vizos, be jokių
kitų dokumentų. Tenai gali gyventi iki še
šių mėnesių laiko. Pasibaigus šešiems mė
nesiams, turi tik sugrįžti, o paskui ir vėl
gali važiuoti ir vėl gyventi šešetą mėne
sių. Tas pats ir su amerikiečių atvykimu
Kanadon). Tačiau aš ryžtuos rašyti tik
apie Kanadą.
Kanados istorinė padėtis
Kanada — naujas kraštas. Kinijos, Per
sijos, Egipto. Graikijos ir Romos civilizaci
jos kilo ir žlugo daugiau kaip tūkstantį
metų, negu pirmasis baltasis žmogus pa
matė Šiaurės Amerikos krantus. Kanados
gyventojai — ysi imigrantai, net ir čia
esamosios indėnų giminės, kilusios iš Azi
jos gyventojų, atsikėlusių Kanadon prieš
daugelį šimtmečių. Taigi Kanada yra
Naujojo Pasaulio dalis.
Pirmas's europietis, aplankęs Kanadą,
buvęs Leif Ericson, Skandinavijos vikin
gas, kuris čia atplaukė iš Islandijos apie
l.OOO-tuosius metus, o sugrįžęs parašė,
kad aplankęs kraštą vakaruose, kurį jis
pavadino Vineland. Penkiems šimtme
čiams prrėjus, John. Cabot, genuietis, bū
damas Anglijos karaliaus Henriko VII
tarnyboj, beieškodamas kelio jūromis į
Rytinę Indiją, netikėtai užtiko Kanados
pakraščius. Pakraščiai jem neatrodę vilio
jančiai. Todėl dar net ketvirtis šimtmečio
praėjo, kol europiečiai pradėjo domėtis
tuo keistu kraštu, užstojančiu jiems kelią
į Kinijos turtus.
1534 m. Jacgues Cartier, bretonas iš St.
Malo, suruošė eilę kelionių, kurių išdava
ir buvo tai. kad atrasti Kanados krantai.
Plaukdamas šv. Lauryno upe, jis pasiekė
toli vakaruose esantį indėnų kaimą Hochelagą. kur dabar yra Montrealio miestas.
Manoma, kad Cartier yra pirmasis balta
sis žmogus, davęs tam kraštui „Kanados“
vardą, tikriausiai gerai nesuprasdamas
indėnų žodžio „kanata“ prasmės, kas reiš
kė grupę namukų.
Sekančiame šimtmetyje prancūzai ir
anglai jau įkūrė savo kolonijas Naujaja
me Pasaulyje. Prancūzai įsikūrė į šiaurę
nuo šv. Lauryno upės ir daugiausia ver
tėsi kailių prekyba. Jų sodybos veikiai
išsiplėtė išilgai upių į vakarus ir į pietus.
Anglai įsikūrė išilgai Atlanto pakraščių
daugiau į p:etus ir plėtėsi į vakarus per
Alleghanies kalnus. Vertėsi taip pat pre
kyba. Prancūzų ir anglų interesų prie
šingumai ilgainiui taip paaštrėjo, kad net
ir Amerikoj jos buvo jaučiamos visame
Miss'ssippi slėny. Ginklų žvangėjimas ta
po neišvengiamas.
Europoj dešimtmečiais, vyko karai tarp
Anglijos ir Prancūzijos, o tai atsiliepė ir

kolonijose. 1613 m. Virginijos anglai su
lygino su žeme prancūzų vietovę Port
Royal Naujoj Škotijoj. Vėliau, 1759 m.,
anglai,, vadovaujami generolo Wolfe, už
ėmė Quebec, kurį gynė prancūzų genero
las Montcalm. 1763 m. pagal Paryžiaus
Traktatą visos prancūzų kolonijos atiteko
anglams. Taip baigėsi pirmasis Kanados
istorijos etapas.
Tuo laiku Kanadoj buvę tik 70.000 gy
ventojų, iš kurių 10.000 buvę anglų kolo
nistai, įsikūrę Akadijoje, dabartinėje No
va Scotia, išstūmus 1755 m. iš ten prancū
zus. Sudarius Paryžiaus sutartį, nedidelė
anglų pirklių grupė įsikūrė Montrealy,
nors apskritai ten gyventojai buvo dau
giausia prancūzai.
Prancūzijai valdant, kolonijos admi
nistracija buvo iš Prancūzijos atsiųsto
gubernatoriaus rankose. Ta valdymo for
ma išliko ir anglams užėmus kolonijas.
Anglų kolonistams Naujojoj Škotijoj bu
vo patikrintas balsas valdžioj, kurią 1758
m. išrinko Tautų Susirinkimas. Anglams,
kurie apsigyveno Quebece ir Montrealy.
buvo pažadėta leisti sušaukti tokį susirin
kimą, jei tik sąlygos leis.
Prancūzų kolonistams pagal Quebeco
Aktą 1774 metais buvo leista naudotis
savo kalba, turėti savo religiją, įstatymus
ir papročius. Svarbiausia to Akto reikšmė
buvo religijos laisvės pripažinimas pran
cūzams, patvirtinimas prancūzų civilinės
ir anglų kriminalinės teisės kolonijoje ir
nustatymas aparato, kurį sudaro guberna
torius ir skirtieji atstovai. Quebeco Aktas
buvo prancūzų džiaugsmingai sutiktas,
nes jis gynė jų papročius ir tradicijas.
Tarp anglų gi jis sukėlė nepasitenkinimą,
nes jie tikėjosi, kad bus pripažintos anglų
valdymo formos su renkamąja taryba.
Toli pramatanti britų valdžios politika
santykiuose su prancūzais davė savo vai
sių Amerikos revoliucijos metais. Prancū
zai liko lojalūs anglams ir atsisakė prisi
jungti prie Trylikos Kolonijų, kovodami
dėl nepriklausomybės.
Amerikos revoliucija turėjo didelės
reikšmės Kanadai. Tie Amerikos kolonis
tai, kurie liko ištikimi karaliui, buvo nu
stumti ir išemigravo į „Britų šiaurės
Ameriką“. Daugiausia jie apsigyveno No
va Scotia, New Brunswick. Quebec ir iš
ilgai šiaurinių Ontario ežero krantų, kur
vėliau susidarė Ontario provincija.
Jų atsikėlimas pakeitė padėtį, kadangi
kolonija, anksčiau buvusi prancūziška,
tapo angliška pagal gyventojų skaičių.
Quebeco Aktas, saugojąs prancūzų reika
lus, anglų buvo nepalank:ai priimtas. Si
tuaciją pakeitė Konstitucijos Aktu 1791
metais, pagal kurį kolonija buvo padalyta
į Aukštumų ir Žemumų Kanadą. Abi pro
vincijos privalėjo turėti savo gubernato
rių, įstatymų Tarybą ir renkamą Atstovų
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Tarybą. Tuo Aktu buvo apsaugota Katali
kų Bažnyčia ir įsteigta Protestantų Bažny
čia. Žemumų Kanada buvo angliška, p
prancūzai daugiausia paliko Aukštumų
Kanadoj. Taip ir buvo rasta išeitis iš keb
lios padėties.
Bet neramumai ir vėl kartojosi. Guber
natoriaus padėtis ir Įstatymų Tarybos ga
lia abiejose provincijose sukėlė nepesiten
kinimą ir trynimąsi. 1812-14 metų karas
sulaikė vidinius ginčus ir nustatė visam
laikui, kad Kanada lieka nepriklausoma
nuo Jungtinių Valstybių. 1837 m. vėl pra
sidėjo kovos, kilus abiejose provincijose
revoliucijoms.
Vadovaujant Louis Joseph Papineau
Žemumų Kanadoj ir William Lyon Ma
ckenzie Aukštumų Kanadoj, gyventojai
sukilo prieš gubernatorių, valdžią, privile
gijuotųjų grupę ir sėkmingai laimėjo.
1839 m. britų valdžia gavo garsųjį Lordo
Durham Raportą. Raporte buvo reikalau
jama provincijas sujungti ir nustatyti at
sakingą valdžią. Pagal tą reikalavimą gu
bernatorius svarbiais reikalais turėtų at
siklausti savo Tarybą, kuri būtų atsakin
ga prieš Atstovų Tarybą. Tais pačiais me
tais Lordas Sydenham tapo pirmuoju Ka
nados Generaliniu Gubernatorium. Galu
tinai valdžia buvo suformuota po dešim
ties metų, administruojant Baldwin Lafontaine.
(Bus daugiau)

Laukuose daug nenukąstų bulvių, lėtai

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,
Mano geras draugas priėmė pilietybę.
Ta proga išgėrėm po stiklą alaus. Piliety
bė, ž'noms, didelis dalykas, nepalygina
mas su tuo stiklu, ir aš nežinau, kas mus
taip žiauriai sujaudino: ar tas stiklas, ar
ta pilietybė. Bet dar pro alų dugno nebu
vo matyti, o mano Stasiukas ir paleido
apyvarus.
— Durnas, — sako, — esu. Jonai, — ir
nuleido nosį.
— Žinoma, kad durnas. — aš sakau
jam. — Durnas pecvisą pilvą.
— O kodėl aš durnas. Jonai? — sako
Stasiukas. — Kodėl tu sakai, kad aš dur
nas?
— Tu pats sakai, kad durnas, Stasiuk.
Aš tik patvirtinu, kad tu toks esi.
— Ar aš duonos neturėjau?
— Ar aš sakiau, kad tu duonos neturė
jai. Stasiuk? Ne. Tu pats klausi. O duo
nos tu, žinoma, turėjai. Ne tik duonos, bet
ir pyrago. Taip, Stasiuk, turėjai daugiau
negu gali suvalgyti. Aš pritariu, kad tu
durnas.
— Taip, aš durnas.
— Žinoma, aišku ir suprantama, Sta
siuk.
— Durnas, durnas, durnas!
Stasiukui iš vienos akies išriedėjo aša
ra. Nebesusilaikiau ir aš: man taip pat iš
riedėjo ašara.
— Kam man reikėjo šitaip padaryti,
Jonai?
— Aš nežinau, Stasiuk. Kaip mane gy
vą matai, nežinau! Aš kartu su tavim ver
kiu, pats matai. Verkiu iš širdies. Man
gaila tavęs, tokio šaunaus vyro.
Visame didžiajame pasaulyje veikia įstatyinai, kurie gina rašytojo, žurnalisto,
knygos ir laikraščio teises. Be leidimo (o
už leidimą paprastai reikia ir primokėti
autoriui ar leidyklai) nei persispausdinsi,
nei išsiversi.
Mūsų lietuvišku atveju čia buvo ir te
bėra tikros džiunglės. Kaip kam patinka,
taip tas ir daro. Bet pagyvenę užsieniuo
se, kur tokie įstatymai veikia, pradedame
jau įrašinėti kai kuriose knygose, kad au
torinės teisės priklauso rašytojui ar lei
dyklai. Laikraščių pasaulyje ir toliau te

beveikia džiunglių įstatymai. Ne tik nie
kas nesiklausta, ar galima persispausdinti
kurį nors straipsnį, bet persispausdina ir
šaltinio nenurodo.
Tačiau žinote, kad ir su džiunglėmis
galima susigyventi. Taip susigyveni, kad
rodos, jog kitaip ir būti negali, jog taip ir
reikia. Kai prieš kurį laiką V. Tysliavienė
paskelbė laikraštyje, kad ji draudžia nau
dotis savo vyro eilėraščiais ir net cituoti
juos, tai ne vienam mūsų, tur būt, pasiro
dė keista. Be abejo, šiuo atveju keistumą
kiek padidina tas dalykas, kad Juozo Tysliavos eilėraščių autorinės teisės niekur
nėra dar apdraustos.
Bet yra ir apdraustų dalykų. Sakysim,
Vinco Krėvės raštų. Jeigu „Europos Lie
tuvio" skaitytojai įsigeistų atkarpoje pa
siskaityti kurį nors Krėvės padavimą at
ką nors kita, tai reikėtų kreiptis į jo raštų
paskutiniosios laidos leidėją J. Kapočių ir
prašyti, kad leistų tai padaryti. Tur būt,
reikėtų ir honoraro šiek tiek pamokėti.

Laikraščiai paprastai ieško žinių, o ži
nios ieško laikraščių. Toks, man rodos,
šiandieninis gyvenimas. Kai laikraštis ei
na. tai jis turi susimedžioti žinių. Tačiau
mūsų laikraščiai nėra tokie dideli, kad vi
sur galėtų turėti savo specialius bendra
darbius, telefonu ar telegrafu pardavinė
jančius žinias. Jeigu kas atsiuntė žinią,
net ir pasenusią jau, tai tik ačiū ir gana.
Bet laikraščio turėtų būti ieškoma. Kas
gi apie šią ar tą organizaciją ir jos judėji
mą žinos, jei ji nepasigarsins?
Lietuvių Rašytojų Draugija, matyt, irgi
supranta, kad reikia garsintis. Jos valdy
ba. įsikūrusi dabar Kalifornijoje, nutarė
apie savo veiklą informuoti visuomenę
per šiuos laikraščius: „Draugą", „Dirvą"
ir „Naujienas“ J.A. Valstybėse ir „Mūsų
Pastogę“ Australijoje.
Tokio keisto pranešimo dar nėra, rodos,
tekę skaityti.
Vadinas, jeigu „Europos Lietuvis“ no
rės painformuoti savo skaitytojus, ką vei
kia LRD. tai turės skristi į Kaliforniją pa
siimti žinių.
Vyručiai, tikrai nepartinis atominio am
žisus nutarimas.
Tavo Jonas

JUBILIEJINIAI METAI
šiemet sukanka 40 metų Lietuvos
„senberniui“ Litui

Iš sidabro gabaliuko
Gimė plokščias skrituliukas,
šaunia Vytim pasipuošęs, —
Pagarsėti smarkiai ruošės.
Vos užgimęs, dar mažiukas,
Buvo tikras „karaliukas":
Ostmarkutę jis išstūmė, —
Vokietijon ta išdūmė...
Pasilikęs patsai vienas,
Dirbo, triūsė kiauras dienas:
Trobas statė, laukus arė
Ir prekybą visą varė.
Tvarkė ūkį ir finansus,
Ne tik Kaune, bet ir Šančiuos,
Ir po visą šalį savo,
Kur norėjo, — nukeliavo.
Mažas būdams skritulėlis, —
Smarkiai dirbo, kaip pašėlęs;
Kieto vargo jisai matė,
Puikių rūmų daug pristatė.
Ponų dvarus išdalino,
Naujakurių prisodino;
Daržų, sodų ten priveisęs, —
Gražių ūkių jis įtaisė.
Bernus, mergas supažinęs,
Jis juos greitai apvesdino;
Kai vestuvės nuaidėjo, —
Vaikus augint dar padėjo.

Senus, jaunus jis supiršo
Ir našlelių nepamiršo,
O jei skolų kas turėjo, —
Skritulėlis tiems padėjo,
žmonos, vyro kam reikėjo, —
Jis pagalbon tuoj atėjo,
Ir kišenėn kam įpuolė, —
Iš biauriosios, — tuoj gražuolė!
Intel ‘gentų priaugino,
Kiek jų buvo? — pats nežino;
Advokatų ir teisėjų,
Ir kitokių, klek reikėjo.

NUOBODŽIŲ KNYGŲ BIBLIOTEKA
Rio Koselis, vienos italų filmų studijos
direktorius, turi keistą biblioteką. Jis ren
ka nuobodžiausias pasaulio knygas. Pasta
ruoju metu jo biblioteka smarkiai pasipil
dė, ir knygų kiekis jau pasiekė penkiaženklį skaičių. Pasakojama, jog vienas
italų poetas, sužinojęs, kad visi jo rinkti
nių raštų 11 tomų rado prieglaudą Koselio bibliotekoje, bandė baigti gyvenimą
savižudybe.
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(E) Ryšium su per lėtai Lietuvos lau
kuose vykdomais rudeniniais darbais,
„Tiesa“ (248 nr.) iškėlė keletą klausimų
Lietuvos žemės ūkio produktų gamybos ir
paruošų ministrui R. Songailai. Jis pareiš
kė viltį, kad iki „Didžiojo Spalio“ meti
nių. taigi ligi lapkričio 7 d., pavyksią su
arti dirvas (tai nepavyko... — E.). Pagal
ministrą, daugelyje gamybinių valdybų
padėtis esanti visiškai nepatenkinama.
Nenukąstos bulvės, tik kai kur pradėti
rauti runkeliai. Esą. tonomis skaičiuoja
mos jų šaknys, pristatytos į cukraus fabri
kus. Jiems trūksta žaliavos, ir jie negali
normaliai veikti. Lietuvoje ypač atsilikta
su dirvų arimu. Nors spalio mėn. Lietuvo
je buvo nusistovėjusi giedra, dirvos buvo
pradžiūvusios, bet... nei tempų, nei dides
nio įtempimo darbuose nepastebėta. Pa
gal Songailą, darbus spartinti daugiausia
trukdė nesklandumai organizuojant dar
bą. Kolchozuose traktoriai vidurdienį sto
vėdavę be darbo, o užklausti pirmininkai,
agronomai atsakydavo: galvojam. į kurį
lauką siųsti...
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LIETUVIŲ SKYRIUS
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje.
Grynos vilnos medžiagų žaketai
tikro avies kailio
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos
vilnos
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmlro
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai,
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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„SVETIMI“ ANGLŲ SPAUDOJE
Anglų žurnalas „Films and Filming“
gruodžio mėn. numeryje išsispausdino
skaitytojo laišką apie Lietuvoje pagamin
tąjį filmą „Svetimi“, kuriame vaizduoja
mas iš Sibiro grįžusio tėvo susitikimas su
dukterimi, įstojusia į komjaunimą.
Filmas buvęs gerai įvertintas Lietuvo
je, bet sulaukęs tokio pat likimo, kaip Gri
ciaus „Kalakutai", kai buvo parodytas
Maskvoje.

LONDONAS
PET LONDONO DELEGATŪROJE
Lapkričio 14 dienos posėdyje PET delegatūra Londone išrinko devintajai sesijai
naują .prezidiumą: pirm. G. Constantineseo (Rumunija), vicepirm. J. Vilčinskas
(Lietuva) ir sekr. K. Trębicki (Lenkija).
Gruodžio mėn. posėdyje Sokolowski
skaitys paskaitą apie Bendrosios Rinkos
įtaką į Rytų Europą.
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50 METŲ JUBILIEJUS

Gruodžio 9 d., sekmadienį, kaip jau bu
vo anksčiau skelbta, bus minimas Londo
no lietuviškosios bažnyčios pašventinimo
50-metis.
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau. Visos kolonijos, priklausančios Lon
dono lietuviškai parapijai, kviečiamos į
šį minėjimą.
PARAPIJOS BAZARAS

Bazaras rengiamas gruodžio 15 d., šešta
dienį. Londono Sporto ir Socialinio Klubo
(Parapijos salės) patalpose, 345A, Victo
ria Park Road, E.9.
Komitetas kviečia visus parapijiečius
ir Londono lietuviškosios bažnyčios rėmė
jus prisidėti savo aukomis rengiant šį bazarą. Aukos priimamos daiktinės (kurios
būtų galima parduoti ar išleisti loterijos
būdu) ir piniginės. Aukas galima įteikti
klebonijoje — 21, The Oval, Hackney Rd.,
London, E.2 — kiekvieną dieną. Siunčiant
aukas, prašoma visuomet užrašyti „Para
pijos Bazarui“.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d., 6 vai. vak.. Co-operati
ve Hall, Walsgrave Rd. (iš miesto autobu
sai 4 ar 6), DBLS Coventry Skyriaus Val
dyba rengia
Kariuomenės šventės Minėjimą.
Trumpą ta proga paskaitą skaitys kpt.
V. Andruškevičius, šokiams iki 12 vai.
gros „Continental“ orkestras. Baras ir už
kandinė veiks iki 11 vai.
Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli
ir arti prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
PAMALDOS MANCtfESTERYJE
Lietuviškos pamaldos bus lapkričio 25
d. 10.30 vai., Notre Dame seselių vienuoly
ne, Bignor St., Cheetham, Manchester 8.
Tuoj po pamaldų bus vykstama į Moston katalikų kapus, kur bus pašventintas
a.a. Onos Kairiūkštienės paminklinis kry
žius.

Nr. 46 (737). 1962. XI. 20

VOKIETIJA
SVETYS IŠ KANADOS APLANKĖ
GAUTINGO LIETUVIUS
Ilgametis Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos narys Kazys Baronas,
gavęs atostogų, spalio 11 d. išvyko lėktu
vu į Europą. Kelionės tikslas — turistinis
ir kartu studijinis. Be to, norėjo aplanky
ti pažįstamus, o taip pat ir savo motinos
kapą Augsburge, Vokietijoje.
Ta pačia proga, lapkričio 6 d. mielas sve
tys aplankė ir Gautingo sanatorijoje
(Vak. Vokietijoje) besigydančius lietu
vius ligonius. Kartu papasakojo ir apie
Kanados lietuvių gyvenimą. Kiek plačiau
apibūdino sunkias įsikūrimo aplinkybes
pirmaisiais emigracijos metais, darbdavių
pastangas išnaudoti naujuosius ateivius,
sunkų darbą ir kt. Bet dabar visa tai esą
jau praeity. Šiuo laiku Kanados lietuviai
jau turi stiprų materialinį pagrindą, be
veik visi gerai įsikūrę. Bet ir lietuviškoje
veikloje Kanados lietuviai, pagal savo ko
lonijos dydį, esą, tur būt, pirmoje vietoje
pasauly. Ypačiai veikli ir labai gerai or
ganizuota yra Lietuvių Bendruomenė.
Labai stipriai pasireiškia ir aukomis lie
tuvybei per Tautos Fondą, įvairia šalpa
vargstantiems, gausia parama Vasario 16
Gimnazijai. Gerai veikla įvairios organiza
cijos, sportininkai ir t.t. Kanados lietuvių
gyvenimui nepaprastą reikšmę turi lietu
viškosios parapijos. Jos yra pats stipriau
sias lietuvybės ramstis. Dėl to Kanados
lietuviai savas parapijas stipriai remia,
pagelbsti joms įsikurti ir savas bažnyčias
labai gausiai lanko. Sekmadieniais per lie
tuviškas pamaldas bažnyčios visad būna
perpildytos. Beje, ir Kanados lietuviai tu
ri labai didelių rūpesčių. Su dideliu ap
gailestavimu K. Baronas pareiškė, kad ir
Kanadoje, kaip ir kitur, jau plačiai pasi
reiškia materializmo liga: juo daugiau mū
sų tautiečiai praturtėja, juo labiau trau
kiasi nuo lietuviškosios veiklos. Kitas di
delis rūpestis tai jaunimo nutautimo ap
raiškos. Esą, labai skaudu, kai po pamal
dų išėjęs iš bažnyčios girdi jaunimą savo
tarpe besikalbant tik angliškai. Daugelis
angliškai kalbasi net ir šeimose. Dėl to
paskutiniu laiku į jaunimą Kanadoje krei
piamas didelis dėmesys. Kiek galima,

MIRĖ L. CZAJKOWSKA
Manchesteryje po ilgos ligos lapkričio
11d. mirė Dr. Pawelo Czajkowskio našlė
LONDONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA Luba Czajkowska, buvusi Biržiškienė.
Palaidota Mostono kapinėse lapkričio
Dirba ji kiekvieną šeštadienį 2-4.30 vai. 17 d.
po pietų Londono Liet. Sporto ir Socialin'o K'ubo patalpose, 345A, Victoria Park KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rd , E.9. Visi tėvai, kurie dar neleidžia vai
L. V. S-ga „Ramovė“ Manchesterio Sky
kų į šią mokyklą, prašomi atlikti savo tė
ATVYKO KUN. J. BUDZEIKA
višką ir lietuvišką pareiga ir atleisti savo rius lapkričio 24 d., šeštadienį, 5 v.v„ Man
Į Londoną darbuotis prie lietuvių baž vaikus mokyklon. Tautinių šokių moky chesterio Cheetham Hill Town Hall, rengia
Kariuomenės šventės Minėjimą.
nyčios iš Chicagos lapkričio 14 d. atvyko toja sutiko būti P. Nenortienė, nors ji ir
Programoj paskaita, dainos, kurioms va
kun. Juozas Budzeiką, MIC.
toli gyvena. Jaunučių mokytojas yra R.
Jis kilęs iš Seinų krašto. Paskutiniu lai Kinką, kuris yra baigęs šio krašto mokyk dovauja T. Burokas, jaunųjų šokėjų tauti
nių šokių grupė, kuriai vadovauja Irena
ku misionieriavo Jungtinėse Amerikos las.
Šneliūtė.
Valstybėse.
Šokiams gros rochdališkio E. Laukio va
PABALTIEČIŲ MOTERŲ BAZARAS
PRIEŠADVENTINIAI ŠOKIAI
Pabaltiečių moterų šalpos organizacijos dovaujama kapela. Veiks lietuviškas ba
Gruodžio 1 d., šeštadienį. Londono Lie ruošia kalėdinį bazarą, kuris latvių na ras, kuris svečius aptarnaus spiritiniais ir
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo patalpo muose (72, Queensborough Terrace, Bays mineraliniais gėrimais; bus ir užkandžių.
se, 345A, Victoria Park Rd., London, E.9. water, London, W.2) atidaromas lapkričio
Salė pasiekiama iš Cannon Street auto
k'ubo nariai, buvę kariai, rengia
busais nr.nr 59, 4, 35, 60.
30 d., penktadienį, 4 vai. popiet.
Visus ir visas iš toli ir arti kviečiame ko
šokių Vakarą.
Atidaro jį L. Hardern.
Programoje: skrajojantis paštas ir kiti
Bazaras atidarymo dieną paskui veiks gausiau atsilankyti.
L.V. S-ga Ramovė Manchesterio Sk.
įvairumai. Gros geras orkestras. Pradžia iki 9 vai. vakaro. Po to jis bus atdaras dar
Valdyba
7.30 vai. vakaro. Visi kviečiami atsilan dvi dienas — gruodžio 1 d., šeštadienį, ir
kyti.
gruodžio 2 d„ sekmadienį, abi dienas taip
Miręs prof. Dr. Kuzmą jau komunistų
pat 4-9 vai. p.p.
žmogus
PARAPIJOS SEKRETORIUS
šeštadienį 6 vai. ir sekmadienį 5 vai. ba BRADFORDAS
A. NAMAJUŠKA IŠVYKO Į JAV
zare bus muzika. Bazare bus kuo atsigai
(E) Lietuvoje 1942 m. birželio 8 d. mi
Įėjimas 1 šil.
VISAIS KELIAIS Į BRADFORDĄ
Lapkričio 3 d. Londono Liet. Sporto ir vinti.
rusiam Dr. VI. Kuzmai spalio 15 d. būtų
Socialinio Klubo patalpose Anglijos Lie
Gruodžio 1 d., 4 vai. 30 min. p.p. (punk sukakę 70 m. amž. Apie velionį, jo gyve
tuvos Atgimimo Sąjūdžio Vietininkijos ir DERBY
tualiai), Bradfordo skautai-tės St. Peter's nimą, nuopelnus „Tiesoje“ (243 nr.) rašy
Londono lietuvių bažnytinio choro inicia
mokyklos salėje, Leeds Rd. (Leeds Rd. ir damas doc. T. Šiurkus pastebi, kad velio
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
tyva buvo surengtas išvykstančiam į JAV
Upper Nidd St. kampas), ruošia 11-kos nis savo metu buvęs susipažinęs su K. Po
A. Namajuškai atsisveikinimo pobūvis, ku
žėla ir kad laisvosios Lietuvos metais jo
DBLS Derby Skyrius lapkričio 24 d., metų įsikūrimo sukaktį.
riame dalyvavo apie 40 asmenų.
Programoje: Balio Sruogos „Zuikio Pui- gyvenimas buvęs... sunkus. Kuzma buvęs
6
vai.
vakaro,
Corporation
Hotel
rengia
A. Namajuška išskrido į JAV lapkričio
kio byla“ (ištrauka iš „Aitvaro teisėjo“), įvertintas bolševikinio režimo metu, 1940gražų
8 d.
solo dainos, duetai, inscenizuoti šokiai, 41 m., o bolševikams bėgant iš Lietuvos,
Kariuomenės Šventės Minėjimą.
deklamscijos ir kt. Po programos—šokiai. jis, esą. 4 paras operavęs „fašistų aukas“.
NAUJAS PARAPIJOS SEKRETORIUS
Programoje oficialioji dalis su K. Devei
Salė pasiekiama: Thornbury Nr. 89 tro Tikrovėje prof. V. Kuzma kaip chirurgas
A. Namajuškai išvykus į JAV, sekreto kio paska:ta. Toliau bus graži ir įvairi me leibusu nuo St. George Hali, pirkti bilietą išsimokslino, iškilo, žymiai išpopuliarėjo
riaus pareigas perėmė J. Babilius, kuris ninė dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. už 4 penus iki Gladstone St. sustojimo vie tik nepriklausomoje Lietuvoje, o sužeistų
jų, kad ir bolševikų ar komunistų, operasu šeima yra praleidęs keliolika metų Be to, S. Sarapinienė ruošia savo įvairių tos.
vimas nieku būdu dar neįrodo gydytojo
Bradfordo skautės-tai
JAV-se ir, grįžęs Anglijon, vėl aktyviai rankdarbių parodėlę, kuri itin bus gausi
simpatijų Lietuvos okupantui.
ir graži. Bus šokiai, ir veiks baras iki
įsijungė į lietuvišką darbą.
GGGGGGGOOOGOGGG
11.30 vai. vak.
•
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NAUJAS BR. DAUNORO ADRESAS
Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai
TAURAS VISADA TAURUS
Br. Daunoro adresas dabar yra šitoks: kviečiame gausiai atsilankyti.
KALĖDOS — VAIKŲ ŠVENTĖ — TIK
14, Priory Rd.. Kew, Surrey.
TAUTIEČIAI,
LIETUVIŠKA
KNYGA SUTEIKS TIKRO
Skyriaus Valdyba
Telefonas: RIC 6788.
jeigu jums iki šiol jau pa
DŽIAUGSMO
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote,
••■■•■■•■•■■••■■••■■••••a
Naujai gauta:
kad visada būna pasitarnaujama greit,
A. Giedrius — „Užburti Keliai“, spalvo
sąžiningai
ir
siunčiamos
tik
geros
prekės.
KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie tos, puikios iliustracijos, kaina — 1.9.0.
Al. Gustaitis — Algis Trakys ir taksiu
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius
kas Šleivys“ 0.14.0.
navimu.
savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
Al. Gustaitis — „Užpuola Bitės“, spal.
Geriausios vilnonės medžiagos paltams,
Tam reikalui smulkių informacijų ir naujų
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- iliustracijos 0.14.0.
kainoraščių prašome kreiptis į
K. Binkis — „Baltasis Vilkas“ 0.7.4.
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
A. Rinkūnas — Kregždutė II III ir IV
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali dalys, po 0.14.0.
Alė Rūta — „Nunešk, upeli, žąsų var
ma siųsti.
Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos gus“ — 0.8.0.
A. Vaičiulaitis — „Auksinė Kurpelė“
(Z. Juras)
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
akordeonai; elektros reikmenys, radijo -= 1.10.0.
A. Baronas — „Mėlyni Karveliai“ —
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų
Tel.: SHO 8734.
0.11.0.
firmų).
S. Tomarienė — „Saulės Vestuvės“ —
Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti lietuviams
Be kita ko, dabar galima siųsti 0.11.6.
jau daugiau kaip 20 metų.
jau pavartotos pramoninės pre
A. Giedrius — „Pasakėčios“ — 0.14.8.
kės ( laikrodžiai, siuvamosios ma
Frankienė — „Karalaitės Gintarės il
šinos, radijai, type-redorderiai ir gesys“ — 0.9.6.
Pasiunčiame: medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas
kt.), bet tik geram stovyje, nes
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto
mašinas, maistą, avalynę ir visa kita,
muitas imamas kaip ir už naujus. kelionė“, I dalis — 0.18.6.
kas tik yra leidžiama.
Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa kelionė“, II dalis — 1.2.0.
Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 Suaugusiems
per 4 savaites.
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).
Alė Rūta — „Priesaika“, romanas —
Mūsų išrašytosios sąskaitos, siunčiant siuntinius per
Parašykite, kainoraščių paprašykite, 1.4.0.
mus. duos jums teisę gauti mokesčio nuo uždarbio
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės
A. Baronas — „Užgesęs Sniegas“ —
išvadas.
sumažinimą (Income Tax).
0.18.6.
Visada jums pasitarnauti pasiruošęs
J. Grinius — „Gulbės Giesmė“ — 1.2.0.
Pakvitavimas su siuntinio gavėjo parašu
S. Valiukas — „Lithuania, Land of
pristatomas kiekvienam siuntėjui.
Heroes" — 1.7.6.
Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku
Šeinius — „Vyskupas ir velnias“ —
(A. BRIEDIS)
1.2.0.
patarnavimu.
Ilge grojimo plekštelės
MAIL ORDER&PARCEL SERVICE „Dainuojame su Rūta“, 17 liaudies dai
ATSTOVAS MANCHESTERYJE:
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS
nų, „Dainos iš Lietuvos“, 17 liaudies dai
A. Kuzmickas, 67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
nų, „Rožės ir tylūs vakarai“, 17 šliagerių.
LONDON, W.3
Rašyti:
ENGLAND
ATSTOVAS DERBYJE:
„DAINORA“
Ivaškevičius, 50, Balaclava Rd., Derby.
Tel. ACO 4374
14, PRIORY RD., KEW,'SURREY
PABALTIEČIŲ BALIUS
Netrukus bus platinami bilietai į pir
mąjį lietuvių, latvių ir estų bendrai ruo
šiamąjį balių Londone, kuriam yra išnuo
mota graži salė „Majestic Rooms“ šešta
dieniui, 1963 m. sausio 26 dienai.
Balių ruošia Baltų Taryba ir į jį kviečia
Londone ir provincijoje gyvenančius lie
tuvius.

BALTIC STORER

rtengiamasi jį sulaikyti nuo nutautimo.
Tam tikslui išlaikomos lituanistinės mo
kyklos, ruošiamos vasaros stovyklos, sten
giamasi įtraukti jaunimą į lietuvių orga
nizacijas, sportą ir t.t.
Mielas svetys šiek tiek papasakojo įspū
džių ir iš savo kelionės po Europą. Spalio
mėn. buvo Portugalijoje, Ispanijoje ir
Šveicarijoje. Aplankė Fatimą, Lisaboną,
Madridą. Barcelona, Toledo, garsiąją Alkazaro tvirtovę ir kt.
Vokietijoje K. Baronas buvo ilgiau su
stojęs Augsburge ir Miunchene. Toliau
buvo numatęs vykti į Austriją ir Italiją.
Gautingo lietuviai K. Baroną jau seniai
pažįsta iš kanadiškosios lietuvių spaudos.
Pažįsta kaip veiklų visuomenininką, spor
to veikėją ir uolų spaudos bendradarbį.
O dabar turėjo progos jį ir asmeniškai pa
žinti, su juo pasikalbėti, jam ranką pa
spausti. Už aplankymą ir tokį gražų pra
nešimą gautingiškiai mielajam svečiui
yra nuoširdžiai dėkingi, linki puikiausios
sėkmės lietuviškoje veikloje, geros kelio
nės po Europą ir laimingai vėl sugrįžti į
Kanadą.
ELI
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JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas
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Civilizuotą ir laukinė
Tokio laikraštyje (Japonijoj) „Tokio
Tribūna“ viena japonė paklausė redakci
ją, koks yra skirtumas tarp laukinės ir ci
vilizuotos moters. Į tai laikraštis atsakė:
„Skirtumas yra grandinėse. Laukinė mo
teris grandinę nešioja įsivėrusi į nosį, o
civilizuota moteris nešioja dvi grandines,
įsivėrusi ausyse“...

Nesidomi
Mokytojas pamokoje kalba apie žmo
gaus sutvėrimą. Mažasis Antaniukas per
traukia pastebėdamas:
— Mano mama sakė, kad mes kilome
iš beždžionės.
— Jei jūs kilote iš beždžionės, tai ne
mūsų reikalas. Jūsų privačių šeimos rei
kalų neįdomu mokiniams klausytis, —
atsakė mokytojas.
Ne, to tai nebus
Pat Bakuli, Hollywoodo filmų artistė,
kelis kartus gavo pranešimą, kad turi
registruotis karinei tarnybai. Į tai ji ne
kreipė dėmesio, pakol viename praneši
mų perskaitė:
„Karinė tarnyba iš jūsų padarys
vyrą“...
— Ne, to tai jau nebus. Tada praras
čiau aktorės darbą, — pasakė nuėjusi iš
siaiškinti, kad jos vardas „Pat“ dar ne
reiškia vyro...

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldos su Šv. Komunija lapkričio 25
d., 14 vai., Bradforde — Vokiečių bažny
čioje. 29, Great Horton Rd.
BRONIŲ LUKOŠEVIČIŲ
ir
IDĄ TETMEIER,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį,
nuoširdžiai sveikina ir saulėto gyvenimo
linki
Zinkevičių šeimą

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno,
jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2,
ENGLAND
Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip
pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo
reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:
Z. Juras, 421, Hackney Rd., London,
E.2., England.
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